Feature Overview

CÓDIGOS DE BARRAS DIGIMARC®
A Datalogic, em parceria com a empresa Digimarc, lança um novo método
de coleta de dados para o varejo chamado Códigos de Barras Digimarc, que
melhorarão a produtividade ao mesmo tempo que oferecerão uma grande
variedade de novos benefícios para varejistas, fabricantes e clientes.
Os Códigos de Barras Digimarc contém os mesmos dados geralmente
encontrados em códigos de barras UPC/EAN ou GTIN 1D e são impressos de
forma invisível ao longo de toda a superfície da embalagem ou do item. Isto
significa que os funcionários que trabalhem no caixa bem como os clientes
que utilizem os serviços de self-shopping poderão ler mais rapidamente itens
sem ter que ‘caçar’ o código de barras no item. Além disso, a embalagem
impressa com os Códigos de Barras Digimarc pode se conectar com os
dispositivos móveis dos clientes fornecendo informações adicionais sobre
os produtos, ofertas especiais, recomendações, comentários, redes sociais e
muito mais.
Os Códigos de Barra Digimarc são projetados para tornar os atuais códigos de
barras UPC/EAN mais rápidos, confiáveis, seguros e versáteis.
Os leitores/balanças Magellan™ 9800i e 9400i da Datalogic são os primeiro
produtos disponíveis no mercado com a tecnologia de captura de imagem
avançada para leitura dos Códigos de Barras Digimarc, sem deixarem de fazer
a leitura dos tradicionais códigos de barras 1D e 2D. Nunca houve ferramentas
de coleta de dados tão poderosas e de alta-performance para o ponto de
venda quanto os leitores/balanças Magellan 9800i/9400i.

BENEFÍCIOS
Checkout mais rápido
Códigos de Barra Digimarc impressos
de forma invisível repetem o GTIN por
várias vezes ao longo de todo o pacote.
Os funcionários do caixa, assim como os
compradores que utilizam o self-checkout,
podem fazer a leitura dos itens mais
facilmente sem ter que precisar encontrar
e posicionar o código de barras na janela
de leitura do scanner.

Melhoria da Experiência de compras
Substitua os códigos de barras QR e crie
oportunidades de envolvimento com
compradores através de seus dispositivos
móveis. Conecte os compradores
às embalagens, ofertas especiais,
comentários, redes sociais, e muito mais.

Segurança e Autenticação
Dados invisíveis podem ser utilizados
para rastreabilidade de produto,
autenticação de marca e para troca de
códigos de barras danificados.

Disponível nos seguintes produtos:
• Magellan™ 9400i
• Magellan™ 9800i
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